
Statutární město Ostrava 
primátor 

 

 
1/3 

Dodatek 
             Ostrava 14.11.2022 

 

Dodatek 
na 4. schůzi rady města  
konanou dne 15.11.2022 
 
Místo jednání:  zasedací síň rady města dv. č. 206 Radnice města Ostravy 
Začátek jednání: 09:30 hodin 
 

 
 

Seznam materiálů: 

Číslo 
Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 33 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce  
v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 34 Návrh na záměr města změnit smlouvu  
o výpůjčce k nemovitým věcem v k. ú. Přívoz, 
obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 35 Návrh na souhlas vlastníka pozemku  
s umístěním vodovodní přípojky do pozemku  
ve vlastnictví SMO, návrh na uzavření smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a návrh 
na uzavření nájemní smlouvy se společností 
White Clinic s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 36 Návrh na poskytnutí účelových neinvestičních 
příspěvků školám v celkové výši 150.000 Kč  
na realizaci projektu Stromy 

Ing. Sylva Sládečková, 
MBA, vedoucí odboru 
školství a vzdělávání 

RM_M 37 Zakládání jednorázových termínovaných 
vkladů a/nebo revolvingových termínovaných 
vkladů spolu s výběrem dodavatele veřejných 
zakázek malého rozsahu zájmového sdružení 
právnických osob TROJHALÍ KAROLINA 

Mgr. Jiří Hudec, pověřen 
zastupováním funkce 
vedoucího odboru 
strategického rozvoje 

RM_M 38 Návrh na zřízení služebnosti a uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti pro oprávněného 
CETIN a. s. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 39 Návrh na souhlas s umístěním inženýrských sítí, 
s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti a nájemní smlouvy na část 
pozemku v k. ú. Koblov, obec Ostrava, 
se společností Koblovská s. r. o. 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 
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 RM_M 40 Návrh na vystavení objednávky v režimu         

,,In – house“ na provedení dodávky a montáže 
12 ks ručních závor umístěných na pozemcích 
ve správě společnosti Ostravské městské lesy 
a zeleň, s. r. o., společnosti Ostravské 
komunikace, a. s., Novoveská 1266/25, 709 00 
Ostrava, IČO: 25396544 za cenu nejvýše 
přípustnou 547 377,- Kč bez DPH 

Ing. René Bartoš, vedoucí 
odboru hospodářské správy 

RM_M 41 Návrh na záměr města změnit nájemní smlouvu 
k nemovitým věcem v k. ú. Mošnov, obec 
Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 42 Udělení souhlasu s přeletem bezpilotního 
letadla - dronu v k. ú. Slezská Ostrava, obec 
Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

RM_M 43 Návrh bezúplatně nabýt nemovité věci 
v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, návrh 
na záměr města prodat část nemovité věci 
v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, návrh na záměr 
města směnit nemovité věci v k. ú. Přívoz 
a k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, 
vedoucí odboru majetkového 

 

 

Seznam materiálů zvláštní povahy: 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka „Tisk a dodání informačního 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023“,  
poř. č. 195/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka „Distribuce informačního 
měsíčníku Ostravská radnice v roce 2023“,  
poř. č. 196/2022 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 
Mgr. Bc. Michal Bayer, 
vedoucí odboru kancelář 
primátora 

RM_VZ 12 VZMR Dodávka zařízení pro obnovu 
technologie konektivity v budově PIANO 
Moravskoslezského inovačního centra Ostrava, 
a. s. 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 
vedoucí odboru projektů IT 
služeb a outsourcingu 
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 RM_VZ 13 Veřejná zakázka „Zpevnění svahu 

na ul. 26.  dubna“, poř. č. 175/2022 
Ing. Jan Šrámek, vedoucí 
odboru investičního             
Ing. Eva Seborská, vedoucí 
odboru veřejných zakázek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 _________________________  

Ing. Tomáš Macura, MBA  

primátor statutárního města Ostravy 


